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NORMES GENERALS

Disposicions comunes

69Els preus i les taxes d'aquest Reglament no inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA).

109Als efectes d'aquest Reglament s'entendrà com a entitat concertada aquella amb un conveni de col·laboració en vigor subscrit amb la
Universitat de València per a la realització d'una fi comuna relacionada amb l'objecte del servei. Queden exclosos els contractes
subscrits a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, així com els convenis de pràctiques de l'estudiantat.

74Serà d'aplicació a les entitats concertades el que s'establisca en el conveni, en les condicions i amb les limitacions previstes en aquest
Reglament.

70La taula de tarifes inclou dues columnes de descomptes principals («Descompte 1» i «Descompte 2»). Aquests descomptes són
aplicables als col·lectius definits en l'apartat corresponent a «descomptes principals».

71Quan procedisquen, s'aplicaran altres descomptes i increments recollits en els distints apartats. Els descomptes no seran
acumulables llevat que s'indique expressament el contrari.

72Amb caràcter excepcional, els preus d'alguns serveis no inclouen determinats costos no taxats per ser variables en funció de
necessitats específiques, la data d'adquisició, la data de prestació o l'empresa subministradora dels elements necessaris del servei,
com ara els següents: costos de material fungible, singular o específic del servei; transport, hostalatge o restauració del personal de
la Universitat de València assignat a serveis fora de les dependències d'aquesta; despeses d'enviament de material; despeses
bancàries i administratives per la prestació de serveis a empreses estrangeres. El pressupost, elaborat pel servei responsable a
sol·licitud de la persona o l'entitat sol·licitant del servei, inclourà aquests costos, sense aplicació de descomptes o exempcions.
Aquests s'incrementaran en un percentatge en concepte de costos indirectes, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat
corresponent a «increments».

73Les tarifes dels serveis de control d'accessos, neteja i seguretat ocasionades per l'ús dels espais o per la prestació dels serveis es
repercutiran íntegrament, sense aplicació de descomptes o exempcions.

83El pressupost, elaborat pel servei responsable a sol·licitud de la persona o l'entitat sol·licitant del servei, establirà el preu final del
servei. El pressupost podrà incloure una dedicació de personal de suport o tècnic d'acord amb els preus unitaris establits en aquest
Reglament, considerant aspectes com la complexitat, el volum o la singularitat del servei.

75L'acceptació dels pressupostos per les persones sol·licitants tindrà caràcter contractual. D'acord amb el que s'estableix en l'article
27.4 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, podrà exigir-se l'anticipació o el depòsit previ de l'import total o parcial
dels preus públics.

95Les característiques tècniques dels espais -el seu equipament i connectivitat- o dels serveis i els equips molt específics s'indiquen en
les corresponents pàgines web dels centres, departaments, instituts, serveis, altres estructures i unitats de la Universitat de València.

76Les taxes a satisfer per a l'admissió a proves selectives derivades d'ofertes d'ocupació pública i per a la constitució de bosses lliures
de la Universitat de València, seran les establides per la vigent Llei de taxes de la Generalitat Valenciana.

107Les taxes a satisfer per l'expedició de còpies o la transformació de la informació a un format diferent de l'original, d’acord amb el que
preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana seran les
establides per la vigent Llei de taxes de la Generalitat Valenciana.

Cessió de l’ús temporal d’espais

77L'aplicació del descompte especial (exempció) del 100 % requerirà l'autorització prèvia de la Gerència. Les persones responsables
dels centres, departaments, instituts, serveis, altres estructures i unitats de la Universitat de València competents per a la cessió
sol·licitaran l'autorització mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte.

78La disponibilitat de la connexió a internet en els espais objecte de cessió temporal requerirà l'autorització prèvia del Servei
d’Informàtica de la Universitat de València. Les persones responsables de la Universitat de València competents per a la cessió
sol·licitaran l'autorització mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte.

Taller d’audiovisuals

89La gerència podrà establir bonificacions fins al 100 % de l'import total del preu dels serveis, ateses l'existència d'una finalitat
institucional o les circumstàncies especials que es deriven de convenis de col·laboració en vigor subscrits amb terceres parts.

90La cobertura audiovisual dels actes solemnes i institucionals de la Universitat de València queden exclosos d’aplicació de cost de
prestació de servei.

Col·legi Major «Rector Peset»: allotjament, residència i restauració

79Els preus de les habitacions col·legials inclosos en aquest Reglament entraran en vigor l'1 de setembre de cada any. Fins a aqueixa
data, s'entendran prorrogats els preus de l'anterior exercici pressupostari.



Pàgina 2

Preus públics per la venda de béns i la prestació de serveis no acadèmics

Reglament d'execució pressupostària per a 2023
Annex 1

DESCOMPTES PRINCIPALS

Cessió de l’ús temporal d’espais

1Descompte 1 per a entitats públiques (CIF amb lletra inicial S, P o Q), entitats sense ànim de lucre (CIF amb lletra inicial G) i entitats
concertades.

2Descompte 2 per a centres, departaments, instituts, serveis, altres estructures i unitats de la Universitat de València.

Servei Central de Suport a la Investigació Experimental

5Descompte 1 per a entitats concertades.

6Descompte 2 per a centres, departaments, instituts, serveis, altres estructures i unitats de la Universitat de València.

Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus

11Descompte 1 per a entitats públiques (CIF amb lletra inicial S, P o Q).

12Descompte 2 per a centres, departaments, instituts, serveis, altres estructures i unitats de la Universitat de València.

Unitat Central d’Investigació de Medicina

7Descompte 1 per a entitats concertades.

8Descompte 2 per a centres, departaments, instituts, serveis, altres estructures i unitats de la Universitat de València.

Departament d’Anatomia i Embriologia Humana

9Sense descomptes principals.

Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

14Descompte 2 per a persones membres de la comunitat universitària de la Universitat de València.

Servei d’Esports

23Descompte 1 per a entitats sense ànim de lucre (CIF amb lletra inicial G).

24Descompte 2 per a persones membres de la comunitat universitària i titulars de la targeta esportiva de la Universitat de València.

Jardí Botànic

25Sense descomptes principals.

Taller d’audiovisuals

17Descompte 1 per a entitats concertades.

18Descompte 2 per a centres, departaments, instituts, serveis, altres estructures i unitats de la Universitat de València.

Col·legi Major «Rector Peset»: allotjament, residència i restauració

4Descompte 2 per a l'estudiantat de la Universitat de València.

Servei de Publicacions

21Sense descomptes principals.

Servei de Biblioteques i Documentació

19Sense descomptes principals.

Servei de Cultura Universitària

29Descompte 1 per a persones membres de la Comunitat Alumni UV que acrediten una antiguitat mínima d'un any.

30Descompte 2 per a persones membres de la comunitat universitària de la Universitat de València.

Servei d’Informació i Dinamització

33Sense descomptes principals.

Servei de Llengües i Política Lingüística

31Descompte 1 per a persones membres de la Comunitat Alumni UV.

32Descompte 2 per a persones membres de la comunitat universitària de la Universitat de València.

Servei d’Informàtica

41Descompte 1 per a entitats públiques (CIF amb lletra inicial S, P o Q), entitats sense ànim de lucre (CIF amb lletra inicial G) i entitats
concertades.

42Descompte 2 per a centres, departaments, instituts, serveis, altres estructures i unitats de la Universitat de València.
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Observatori Astronòmic

27Sense descomptes principals.

Laboratori d’Investigació en Economia Experimental

15Descompte 1 per a entitats públiques (CIF amb lletra inicial S, P o Q), entitats sense ànim de lucre (CIF amb lletra inicial G) i entitats
concertades.

16Descompte 2 per a centres, departaments, instituts, serveis, altres estructures i unitats de la Universitat de València.

Institut Confuci

39Descompte 1 per a persones que pugan acollir-se a algun dels següents supòsits: (1) El personal, els seus fills i filles i l'estudiantat de
la Universitat de València; (2) Persones en atur de llarga durada (més de dotze mesos consecutius justificats); (3) Família nombrosa o
monoparental; (4) Diversitat funcional major o igual al 33 %.

40Descompte 2 per a persones que pugan acollir-se a dos dels següents supòsits: (1) El personal, els seus fills i filles i l'estudiantat de la
Universitat de València; (2) Persones en atur de llarga durada (més de dotze mesos consecutius justificats); (3) Família nombrosa o
monoparental; (4) Diversitat funcional major o igual al 33 %.

Títols i certificats d’ensenyaments propis de postgrau

37Sense descomptes principals.

Reproducció de documents

35Sense descomptes principals.
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ALTRES DESCOMPTES

Cessió de l’ús temporal d’espais

General

45Segon dia consecutiu de la cessió. No aplicable al Servei d’Esports.20 %

46Tercer i successius dies consecutius de la cessió. No aplicable al Servei d’Esports.50 %

47Cessions a entitats concertades.100 %

48Cessions relacionades amb activitats finançades amb fons públics sempre que l'exempció siga considerada aportació al
cofinançament de la Universitat de València.

100 %

49Cessions a entitats públiques per a la realització d'exàmens d'accés a la funció pública.50 %

50Excepcionalment, cessions per a la realització d'exàmens d'accés a la funció pública per entitats concertades amb un conveni vigent
per a la realització de pràctiques de l'estudiantat de la Universitat de València. A condició que el conveni regule expressament la
circumstància tot considerant que les prestacions que es deriven a favor de la Universitat de València justifiquen aquesta exempció.

100 %

Parc Científic

51Cessions a empreses spin-off de la Universitat de València.50 %

52Cessions a empreses instal·lades en el Parc Científic de la Universitat de València.40 %

Viver empresarial 106Parc Científic

53Cessions a empreses spin-off de la Universitat de València el primer any de permanència.60 %

54Cessions a empreses spin-off de la Universitat de València el segon any de permanència.40 %

55Cessions a empreses spin-off de la Universitat de València el tercer any de permanència.20 %

Servei d’Esports

Gabinet de suport a l’esportista

68Persones esportistes que formen part de les seleccions que representen a la Universitat de València en els campionats autonòmics,
nacionals o internacionals durant el curs acadèmic en vigor.

100 %

Activitats, escoles esportives i cursos

67Persones membres de la comunitat universitària amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.50 %

Col·legi Major «Rector Peset»: allotjament, residència i restauració

Habitacions per a professorat i personal investigador

56Descompte en el preu diari d'habitació de professorat en reserves per a grups de 5 o més persones.10 %

57Descompte en el preu diari d'habitació de professorat en reserves per a estades entrie 5 i 14 dies.15 %

58Descompte en el preu diari d'habitació de professorat en reserves per a estades entre 15 i 29 dies.25 %

59Descompte en el preu d'allotjament de xiquets i xiquetes fins a 14 anys en habitació compartida amb els adults. Les xiquetes i els
xiquets de 4 a 14 anys pagaran únicament la manutenció.

100 %
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INCREMENTS

Disposicions comunes

60Increment a aplicar sobre els costos no taxats en aquest Reglament a les persones usuàries internes dels centres, departaments,
instituts, serveis, altres estructures i unitats de la Universitat de València.

0 %

61Increment a aplicar sobre els costos no taxats en aquest Reglament a les persones o les entitats públiques (CIF amb lletra inicial S, P o
Q), entitats sense ànim de lucre (CIF amb lletra inicial G), persones i entitats concertades.

10 %

62Increment a aplicar sobre els costos no taxats en aquest Reglament a les persones o les entitats usuàries externes.20 %

Cessió de l’ús temporal d’espais

43Cessions en dissabte, diumenge o festiu llevat que coincidisca amb l'horari d'obertura ordinari de les instal·lacions o els espais a
cedir. No aplicable a les cessions per a la realització d'exàmens d'accés a la funció pública.

50 %

44Cessions que requerisquen l'ús de material informàtic i mitjans audiovisuals de caràcter general.3 %

Servei Central de Suport a la Investigació Experimental

Laboratori de radioactivitat ambiental - Anàlisi de radioactivitat d’aigua

63Increment a aplicar sobre el preu total del servei, per la determinació de la dosi indicativa (DI) sobre les activitats trobades en l'anàlisi
dels diferents radionúclids.

10 %

Taller d’audiovisuals

66Serveis en dissabte, diumenge o festiu.75 %
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OBSERVACIONS

Servei Central de Suport a la Investigació Experimental

Secció de qualitat

117Servei d'ús restringit a persones usuàries pertanyents a la Universitat de València i concertades.

Secció de genòmica

116Servei d'ús restringit a persones usuàries pertanyents a la Universitat de València i concertades.

Espectròmetre de masses d’alta resolució (massa exacta) 680Secció d’espectrometria de masses

113Servei d'ús restringit només a persones usuàries pertanyents a la Universitat de València.

Secció d'espectroscòpia atòmica - ICP-MS

111Per a anàlisis de més de 10 elements per mostra es comptabilitzaran els 10 primers i, cada 5 elements mes, es comptabilitzaran com
a 1 element.

XPERT PRO Difracció de raigs X 465Secció de difracció de RX en pols - Tècnica de DRXP

112Servei d'ús restringit només a persones usuàries pertanyents a la Universitat de València.

Unitat Central d’Investigació de Medicina

TAC amb animals 2122Secció de MICRO PET-TAC

103En les proves realitzades amb animals, la persona usuària ha de fer-se càrrec de la despesa d’estabulació, la preparació i l’anestèsia
de l’animal, que té les seues tarifes en la Secció de Producció animal.

Secció d’imatge biomèdica i metabolòmica - Imatge biomèdica

99En les proves realitzades amb animals, la persona usuària ha de fer-se càrrec de la despesa d’estabulació, la preparació i l’anestèsia
de l’animal, que té les seues tarifes en la Secció de Producció animal.

Aules fins a 50 persones 1Secció de genòmica i epigenètica

119Servei d'ús restringit a persones usuàries pertanyents a la Universitat de València i concertades.

Taxa d'urgència 1824Secció de genòmica i epigenètica

98La taxa d'urgència s’aplicarà a qualsevol de les tarifes quan es sol·licite que el servei es realitze en un curt espai de temps, el qual
supose un esforç extra per part del personal del laboratori, així com una priorització en l’ordre en el que es realitzen cadascun dels
projectes en curs en el mateix. La seua aplicació haurà de ser acordada prèviament amb les persones sol·licitants i serà reflectida en
el pressupost.

Servei d’Esports

Targeta d’accés

105La targeta d'accés està destinada a les persones usuàries externes. Permet l’accés lliure a les instal·lacions externes i obertes, als
vestuaris, la reserva de pistes i camps i la matrícula exclusivament en l’escola de tenis i pàdel.

Targeta esportiva per al personal aliè a la UV

110La targeta esportiva està destinada a les persones usuàries externes. Permet l’accés lliure a les instal·lacions externes i obertes, als
vestuaris i la matrícula en totes les activitats, escoles esportives i cursos del Servei d’Esports.

Jardí Botànic

Entrades

106La tarifa per les entrades està exempta d’IVA.

Col·legi Major «Rector Peset»: allotjament, residència i restauració

82Els serveis prestats als centres, departaments, instituts, serveis, altres estructures i unitats de la Universitat de València meritaran
IVA d'autoconsum, que no serà repercutit a la estructura sol·licitant del servei.

Dipòsit col·legial en concepte de reserva de plaça i 165

80Les persones allotjades en habitacions col·legials pagaran l'import establit en concepte de depòsit per a la formalització de la reserva.
Aquest podrà utilitzar-se per a fer front, en el seu cas, a la indemnització per deterioració de les instal·lacions o per l'eixida del
Col·legi abans de la finalització del curs. El saldo resultant es liquidarà una vegada finalitzat el curs acadèmic.

Servei de mini-nevera en habitació 194Altres preus i condicions

81L'increment de preu de les habitacions per la sol·licitud del servei de nevera en habitació s'aplicarà íntegrament en la mensualitat en
curs, qualsevol que siga el dia del mes de la seua instal·lació.

Servei de Biblioteques i Documentació

Préstec interbibliotecari

104El servei de préstec d’obres originals està exempt d’IVA (article 20.1.14º.a) de la Llei 37/1992 de l'Impost sobre el Valor Afegit).
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Servei de Cultura Universitària

Cursos d’extensió universitària

114Servei d'ús restringit només a persones usuàries pertanyents a la Universitat de València.

Servei de Llengües i Política Lingüística

Grups de conversa en llengues estrangeres 2716Activitats formatives

115Servei d'ús restringit només a persones usuàries pertanyents a la Universitat de València.


